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� og hun fødte sin sønn, den førstefødte, 
svøpte ham og la ham i en krybbe. For 
det var ikke plass til dem i herberget. Det 
var noen gjetere der i nærheten som var 
ute og holdt nattevakt over sauene sine. 
 
Med ett stod en Herrens engel foran 
dem, og Herrens herlighet lyste om dem. 
De ble meget forferdet. Men engelen sa 
til dem: "Frykt ikke! Jeg kommer til dere 
med bud om en stor glede, en glede for 
hele folket: I dag er det født dere en 
frelser i Davids by; han er Kristus, 
Herren.  
 

(Lukas 2, 7-11) 
�Eder er i dag en Frelser født�. 
Glassmaleri av Emanuel Wigeland i Oslo Domkirke 

Alle leserne av Kirketorget  
ønskes  

en  

Gledelig Jul  
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  Sogneprestens spalte ... KOPERVIK 
MENIGHET 

 
Kopervik menighetskontor 
Sveinsvolljordet 11 (U&A-senteret) 
Postboks 14, 4291 Kopervik 
Telefon 52 85 75 69 
Telefax 52 85 75 70 
E-post: kopervik@karmoykirken.no 
 
Kontortid: 
Tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 13.00 
 
Kopervik Ungdoms- & Alderssenter 
Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 07 30 
 
Senterets telef.automat: 52 85 04 67 
 
Sogneprest: Jon Sverre Servan 
Telefon 52 85 75 65 kontor 
Telefon 52 85 19 75 privat 
 
Prostiprest: Lars Harald Tjøstheim 
Telefon 52 85 75 67 kontor 
Telefon 52 84 31 95 privat 
 
Kantor: Øystein Bredal 
Telefon 52 85 75 72 kontor 
Telefon 52 85 28 85 privat 
 
Kateket: Solveig Leikvoll 
Telefon 52 85 75 68 kontor 
Telefon 52 85 36 12 privat 
 
Adm. Leder: Kari Magnussen 
Telefon 52 85 75 69 
Telefon 52 85 18 63 privat 
 
Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde 
Telefon 913 46 956 
 
Sekretær: Margrethe Larsen 
Telefon 52 85 75 66 
Telefon 52 85 17 34 privat 
 
Kirketjener: Birgitta Severinsen 
Telefon 52 85 11 48 privat 
 
Menighetsrådsformann:  
Øyvind Jørg Kristoffersen 
Telefon 52 85 26 90 
 
Dåpsvertinner: Tone Elin Tollessen,
Borghild Ørjansen, Liv Rita Ytreland 
Vorraa, Anne Marie Gaustad 
 
Stiftelsen Kopervik U&A senter: 
Formann: Per Melvær 
Telefon 52 85 36 12 privat 
 
Kopervik menighets barnehage 
Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik 
Styrer: Bodil Melkevik 
 
Kirkeskyss 
Telefon 52 85 07 30,  
søndag kl. 10.00-10.15 
NB! Gudstjenesteskyss kun til "vanlige 
gudstjenester" (ikke ved familie- og høy-
tidsgudstjenester). 
Se kirkeannonse i Haugesunds Avis 
lørdager. 
 
Kirkeverge i Karmøy: 
Marta Lunde Medhaug 
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) 
Post: Rådhuset, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 71 27 
www.karmoykirken.no 

Utkommer med 4 nr i året. 
 
Redaksjon: 
Astrid Vestvik Nilsen, redaktør 
Ingeborg Ellingsen 
Nils Petter Sætrevik 
Lars Gaustad 
 

Grafisk produksjon: 
Oppsett: Tor Sjursen 
Trykk: as KARMØY TRYKKERI 
Frivillig kontingent: 
Kr 100.- pr år 
Girokonto for støtte til bladet: 
3315.61.06629 
 

Annonsepris: 
Kr 700.- pr. 4 nr. - standard-størrelse. 
 
Ekspedisjon/distribusjon: 
Per Severinsen 
Bladet deles ut av frivillige 
ombærere til husstandene i 
Kopervikområdet. 

Distribueres gjennom postverket til 
husstander som har postboks 
 
Opplag: 3100 
 
 

På nyhetene i morges så jeg bilder 
og hørte lyd fra Irak. En by med 
noen tusen motstandsfolk (også kalt 
terrorister) var under kraftig angrep 
av amerikanske og nye regjerings-
tro irakiske soldater. Midt i dette 
blir en amerikansk soldat spurt 
hvordan han opplever dette. �This 
is fun!� � lød svaret. Jeg har hørt 
skarpskyttere og andre menn og 
kvinner gi uttrykk for at de føler 
glede og kjenner seg som guder når 
de har andre menneskers skjebne i 
sine hender. Hva slags glede har vi i 
vente denne julen? Jeg håper vi kan 
finne glede i det vi selv mottar og 
det vi gir til andre i beste forstand. 
  
Tankene går til Betlehem. En by 
som har opplevd det meste opp 
gjennom historien. Krig, herjing og 
okkupasjon har kommet og gått tal-
løse ganger. Også i dag er det vans-
kelig å leve i Betlehem.  
  
Byens navn er håpefullt nok. 
Betlehem betyr rett og slett 
�brødhuset�. Det skyldes nok de 
etter forholdene fruktbare åkrene 
rundt byen. Ingen skulle trenge å gå 
sultne i �Brødhuset�. Det var ingen 
stor by i gammel tid, men var føde-
sted for heltekongen David. Vel 
1000 år senere gikk profetordet i 
oppfyllelse om at en ny og annerle-
des konge skulle fødes i Betlehem - 
en utfordring til den maktsyke 
vasallkongen Herodes den store.  
  

�Det folk som vandrer i mørket, får 
se et stort lys; over dem som bor i 
skyggelandet, stråler lyset fram. � 
For et barn er oss født, en sønn er 
oss gitt. Herreveldet er lagt på hans 
skulder, og hans navn skal være: 
Underfull Rådgiver, Veldig Gud, 
Evig Far og Fredsfyrste.� �Jesaja 
9,2 og 6.  
  
Det er underlig å tenke over at frel-
serkongen måtte komme inn nederst 
på rangstigen menneskelig talt. 
Guds Sønn født under så enkle kår 
og lagt i en krybbe � matfatet til 
husdyra. Jeg kjenner at det rører 
noe dypt i meg. Det gjør meg opp-
riktig glad at Gud Fader velger å 
møte oss mennesker slik. Gir sin 
mest dyrebare skatt, sin sårbare en-
bårne sønn, i våre hender.  
  
Jeg tenker på Maria og Josef som 
fikk oppleve dette så nært. Jeg ten-
ker på engelen på Betlehemsmarken 
som sa til gjeterne: �Frykt ikke! Jeg 
kommer til dere med bud om en 
stor glede, en glede for hele folket: 
I dag er det født dere en frelser i 
Davids by; han er Kristus, Herren:� 
 
Gud ønsker at vi alle skal ta imot 
denne gaven. Den er adressert til 
deg!                                                   
               Gledelig Jul!  
  

O Jul med din Glede? 
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Julen og hemmeligheter hører sammen. Barn som 
ellers liker å fortelle alt, blir før jul svært hemmelig-
hetsfulle. Også de voksne blir det. Noen har hemme-
lige steder hvor gaver blir oppbevart, noen tar egne 
byturer, og andre legger planer for å gjøre julaften 
ekstra hyggelig. Noen er svært kreative, og heldige er 
vi som har slike i nærheten. Før i tiden hadde mange 
en egen stue, den kalde bestestua, som en varmet opp 
julaften. I den satte en inn juletreet og julegaven, og 
huset dirret av spenning da døren til julestua ble luk-
ket opp.  
 
Julen er virkelig fascinerende. Den er så forutsigbar, 
og likevel så full av overraskelser. I jula skal alt være 
slik det var i fjor, og allikevel er det mye som er 
annerledes og overraskende. 
 
Jeg synes vi skal fortsette med å la julen ha et sjarm 
erende innslag av hemmeligheter, samtidig som julen 
må være en tid da vi ikke skal ha hemmeligheter. La 
det ikke være hemmelig å si at vi setter pris på de vi 
er sammen med. Barn har stort behov for den uforbe-
holdne kjærlighet, som er langt viktigere enn gavene 
de får. De vi er glade i bør i julen få høre hvor mye de 
betyr for oss. Akkurat det skal slett ikke være en 
hemmelighet. 
 
Men julens små hemmeligheter er et bilde på den 
store hemmelighet i julen.  
 
Da synger vi: "En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i 
lønn, og fødte himlens kongesønn. Halleluja, hallelu-
ja." Vi synger også om engler som "lønnlig iblant oss 
går". Julen vil formidle oss den største hemmelighet; 
at Gud fortsatt vil ha noe med denne jorden å gjøre, 
enda vi mennesker stadig steller i stand krig og ulyk-
ker. At Gud vil ha noe med meg å gjøre, enda vi 
konstant glir inn i likegyldighet og skaper avstand til 
Gud og mennesker. Julens dypeste hemmelighet er at 
et barn - det mest sårbare av alt - er verdens frelser.  
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 Juleandakt 2004: 
 

Julens hemmeligheter 

Biskop Ernst Baasland 
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Kjekt å vinne 
Eva Synnøve Dahl hører til dem som 
liker å gå på basar! Spesielt sammen 
med en eller flere av de fire barne-
barna, og spesielt hvis de vinner! Og 
det hender det at de gjør, både små 
og store ting, men sjøl har hun sjel-
dent flaks. Og god mat er det og. 
-  Jeg synes det er kjekt å støtte opp 
om en god sak, og barna får være 
med i en sammenheng i menigheten 
som de synes er spennende. Sjøl har 
Eva Synnøve vært medlem av 
Kopervik menighet i bortimot 30 år, 
i kirkering, festkomiteer, menighets-
rådet og i komiteen for Temakveld. 
Hun er også frivillig i Frelsesarmeen, 
og der er det og basarer!.- Også bar-
nebarna er med på Frelsesarmeen, på 

søndagsskolen og junioren. Det er 
mye de samme trofaste som driver 
hjulene. 
 
Kjekt å �tigge� gevinster.  
I år var det Eva Synnøve som fikk i 
oppdrag av menighetsrådet å �tigge� 
gevinster til menighetens høstbasar 
til inntekt for misjonsprosjektet mor-
barn klinikken i Canjar, Equador. 
Vår sokneprest har vært misjonær i 
Equador, og om det var grunnen el-
ler ei vites ikke, men  handelsstan-
den i Kopervik støttet opp med gaver 
så flotte, at Eva Synnøve var helt 
overveldet over den store givergle-
den.  Alle var så positive, og mange 
ba henne komme tilbake noen dager 
seinere, så skulle gevinsten ligge 
klar. Og Eva Synnøve gikk hjem 
med fulle bærenett og fornyet tro på 
at folk støtter opp om det 
arbeidet som drives. - En forretning 

ville også selge lodd for meg, og tok 
imot en hel basarbok! Ikke en butikk 
sa nei! Alle gav, det var helt fantas-
tisk! Mange gruer seg til å gjøre sånt, 
men dette var kjekt! Det er første 
gang jeg har �tigget� gevinster, og 
jeg gjør det gjerne en gang til, for 
alle var så positive og imøtekom-
mende. En frisørsalong ga en hår-
klipp, og den var det en baby som 
vant! - Og han ga den til moren. 
 

(forts. s. 11) 
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PÅ BASAR MED BESTEMOR 

FAKTA OM MENIGHETS-
RÅDETS HØSTBASAR 

 
• Går til inntekt for mor-barn-

klinikken i Cunar, Equador. 
• Klinikken drives av Nor-

misjon, og ble startet i 1968. 
• Basaren ble arrangert av 

menighetsrådet 16. okt. 
• Taler: Henrik Dam fra Nor-

misjon 
• Sang: barnekoret Shalom 
• Gevinster: frivillige gaver 

fra Kopervik handelsstand 
• Nettobeløp: 18.000. 
 

Foto: Elisabeth Thomassen 

�Hvis frivilligheten legges ned, 
stopper Norge opp�, sies det. Det 
samme kan sies om Kopervik 
menighet. Tallet 200 blir nevnt når 
vi lurer på hvor mange som egentlig 
har en finger med i �spillet� i de 
forskjellige lag, foreninger , 
komiteer, kor, utvalg, råd, klubber, 
søndagsskoler i menigheten vår. 
Men hvor mange timer som disse 
200 til sammen bruker av sin fritid 

på arbeidet i menigheten, er det 
ingen som vil få vite, antakelig. At 
det vises igjen i forskjellige former 
er det ingen tvil om. I dette num-
meret ønsker vi å fokusere på de to 
basarene som har vært arrangert i 
høst, den ene av Kopervik menig-
hetsråd, den andre av Det norske 
misjonsselskap sine foreninger i 
Kopervik, Åkra og på Vea. Bildene 
taler sitt tydelige språk om svært 

mye forarbeid og engasjert innsats 
av mange frivillige. Denne gangen 
er det misjonen som engasjerer, 
iveren etter å bidra med pengestøtte 
til både å kunne gi humanitær hjelp 
og å drive kristen forkynnelse. Og i 
intervjuet med Eva Synnøve Dahl 
får vi et godt inntrykk av hvor god 
støttespiller menigheten vår har i 
Kopervik handelsstand. 

Frivilligheten i fokus 

Bak fra venstre Heidid Synnøve og Sunniva. Framme fra venstre: Sebastian, Eva Synnnøve og Mathias. 
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NMS SIN MISJONSMESSE 2004: 
NOEN FAKTA 

 
Sted:            Senteret, 29. og 30 okt. 
Arrangører: NMS-foreningene i Kopervik,  
                   Vedavågen og Åkra 
Talere:         Thor André Lindstad, Ove Sjursen,  
                   Ann Kristin Rosberg 
Sangkrefter: Sangkameratene fra Åkra, Vea barnekor 
Salg:            Egenproduserte varer, bl.a. bakverk,  
                   strikkevarer, broderier 
Gevinster:   gitt av foreningene og privatpersoner 
Servering:   Kafè med salg av smørbrød, kaker, 
                   pølser, risgrøt 
Frammøte:   Rekordstort på alle tre samlingene 
Inntekt:       netto ca. kr. 110.000 

L.G. 

HAR DU OG LYST Å VÆRE FRIVILLIG? 
VI TRENGER DIN HJELP NÅ! 

 
*Til å være voksenkontakt for tensing � koret 
  Synzigus (hvis du for eksempel er forelder til en 
  ungdom i koret) 
 
* Til å være støttespiller i konfirmantarbeidet: 

- være med på konfirmantleir på Gullingen i 
mars 

- ha samtalegruppe i hjemmet 4 kvelder i jan/
febr. 

- praktisk hjelp til friluftsgruppa (sjåfør, bære 
ved, etc) 

- praktisk hjelp til kunst-konfirmantgruppa 
- voksenhjelp på Krik-leir (Kristen idrettskon-

takt) i Bø i Telemark 
- medhjelper ved tros/bønnevandringsopplegg 
- andre småoppgaver: lage kveldsmat, for-

bønnstjeneste, m.m. 
 

Gi oss tilbakemelding hvis du kan tenke deg å delta 
på noe av dette! 
Lars Harald Tjøstheim (prostiprest), tel. 52 85 75 67 
(kont.) 52 84 31 95 (priv.) og Solveig Leikvoll 
(kateket), tel. 52 85 75 68 (kont.), 52 85 36 12 (priv.) 

Bilder fra  misjonsmessen  
Foto: Lars Gaustad 
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Aldri opplevd rikere jul 
 
I fjor på denne tiden hadde jeg bare 
så vidt hørt om arbeidet deres der 
nede. Likevel hadde jeg lyst til å 
dra dit for å arbeide noen måneder. 
Arbeidet er ubetalt og det er dyrt å 
dra så langt, men etter flere måne-
ders jobbing og sparing var jeg klar 
til å dra. Det var spennende å for-
late rike overflods-Norge, som 
allerede hadde startet �julemaset�, 
for å dra til et barnehjem med 
svært dårlig råd. Men, jeg kan med 
hånden på hjertet si at en rikere jul 
har jeg aldri opplevd. 
 
Det bor mellom 25 og 36 barn på 
Abrac. For mange av disse hadde 
gata vært eneste alternativ. For 
meg ble det et uforglemmelig møte 
med nye mennesker og en spen-
nende kultur. Jeg deltok i alt det 
daglige arbeidet, lekte med barna, 

hjalp med lekser, trøstet, og var 
med dem ut på aktiviteter osv. 
Etter en tid gikk det også bra å 
prate litt med dem på portugisisk.  
Julaften var vi i kirka i den menig-
heten Turid Dahl driver. Dette er 
også den menigheten barna på 
Abrac vanligvis går i. Barna her, 
som har så lite og som har opplevd 
så mye vondt, gav meg så mye 
glede og kjærlighet at jeg bare må 
tilbake.  Derfor drar jeg nå til 
Abrac på et tre ukers besøk for å 
feire julen sammen med dem. 
 
Nødvendig med nytt bygg 
 
Abrac er et flott sted, men selve 
hovedhuset er så nedslitt at det ikke 
er mening i å reparere det lenger. 
Derfor er mange venner av barne-
hjemmet i sving her på Haugalan-
det for å skaffe penger til nytt 
bygg. Jeg er for tiden i Bergen og 

har samlet en del venner som har 
tent på ideen om å hjelpe barna på 
Abrac. Vi har heklet og strikket, og 
en helg før jul har vi fått lov å sitte 
på Torgalmenningen og selge vare-
ne våre. Vi har fått 11 kg garn i 
gave fra Dale fabrikker, og mange 
både voksne og ungdommer hjel-
per til. 
 
Hvis du ønsker å støtte barnehjem-
met kan du kontakte Marta Birgitte 
og Kjell Mangor Sevland på disse 
nr.: 922 59 162 eller 900 11 241. 
 
Jeg ønsker dere alle en riktig god 
jul! 
 

Maren Koch. 
 
 

Bilder fra Abrac 
finner du på siste 

side. 

Maren Koch:  
 

FRIVILLIG BARNEARBEIDER I BRASIL 

Maren Koch fra Kopervik jobbet i fjor på  
denne tida som ubetalt barnearbeider på 
barnehjemmet Abrac i Mogi das Cruzes, Sao 
Paulo, Brasil, der Marta Birgitte og Kjell 
Mangor Sevland arbeider. Gassco på Bygnes 

utstyrte henne med T-skjorter og skolesekker 
til alle barna. Kopervik ungdoms-og alders-
senter bidro med midler som ble brukt til å 
innrede og utstyre nytt rom til lekselesing, 
lek og spill.  
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Har du klatret til topps inne i en silo, 
har du gått over haug og hammar 
uten å se, har du løftet og halt 5 
mennesker opp en 4 meter høy 
vegg, har du latt deg falle baklengs 

 

Tur med konfirmanter til Bru opplevelsessenter 

ned i armene til kompisene dine og 
stolt på at de tar deg imot, har du 
sittet inne i steinhuset og sett inn i 
flammene fra bålet og drukket varm 
kakao?? Neppe. Men det har 17 
KRIK- og � friluftslivs- konfirman-
ter gjort. En solblank oktoberdag dro 
de på opplevelsestur til Bru opp-
levelses-senter. Man kan ikke klatre 
før man har gjort det, man kan ikke 
våge å la seg falle hvis man ikke tør, 
man kan ikke stole på Gud hvis man 

Kirketorget 7 

ikke prøver. Hele dagen handlet om 
å stole på hverandre, lede hveran-
dre, utfordre deg selv, slite litt, sam-
arbeide, alt i perspektivet: Gud går 
med deg. Over haug og hammar, 
når du henger i veggen med et tau 
mellom deg og livet, når du er sam-
men med andre mennesker som bryr 
seg og løfter deg gjennom edder-
koppmaskene, når du møter veggen 
i livet ditt. Gud er med og skaper en 
himmel over livet ditt. Slik er det på 
konfirmant-tur til Bru. Jeg tror det 
ble en fin tur, og et godt minne. 
Gode konfirmantminner er gull 
verd. 

Solveig  
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Jeg har blitt oppfordret til å skri-
ve noen ord om verdig eller 
uverdig til nattverdgang. Litt his-
torikk først: 
 
I noen hundre år var det våre dansk-
norske konger som bestemte at alle 
konfirmerte borgere skulle gå til 
skriftemål og nattverd årlig. Da den-
ne ordningen ble opphevet meldte 
spørsmålet seg etter hvert: Skal alle 
fortsatt gå til nattverd? 
 
Da de store lavkirkelige vekkelsene 
blant lekfolket kom for noen gene-
rasjoner siden, var det etter hvert 
mange som hevdet at en måtte være 
rett omvendt for å kunne gå til natt-
verd. En advarte �uverdige� mot å 
gå. De risikerte å ete og drikke seg 

selv til doms sa en; med henvisning 
til 1.Kor.11,29. Dette sitter fortsatt 
i � ikke minst her vest.  
 
De fleste av oss i Norge er preget av 
denne spesielle historiske bakgrun-
nen. En har en følelse av at masse-
altergang må være feil og en lurer 
på om en selv kan regnes blant det 
mindretallet som er verdige. De 
usikre tar som regel ikke sjansen. 
 
Vi er ca. 4 millioner døpte medlem-
mer i Den norske kirke. Vi utgjør til 
sammen om lag 2 promille av alle 
kristne i vår tid. Ellers i kristenheten 
er det vanlig å tenke at alle døpte 
medlemmer av kirken også hører 
hjemme ved nattverden. Vår verdig-
het hviler ene og alene på det Jesus 

Kristus har gjort for oss. Dette har 
vi del i ved dåpen og troen. En plei-
er ikke dele inn i A og B medlem-
mer etter hvor moden troen er eller 
etter hvor flink en er til å si og gjøre 
de riktige tingene. En erkjenner at 
alle er underveis og alle som ønsker 
å ta del i nattverden er velkommen. 
Slik bør det være også hos oss! 
 
På mange områder er jeg stolt av å 
være norsk og stolt av norsk kultur 
og tradisjon. Når det gjelder vårt 
ofte anstrengte forhold til nattverden 
har vi like fullt mye å lære av våre 
tallrike søsterkirker (til sammen ca. 
27000 ulike kristne kirkesamfunn i 
godt over 200 ulike land).    

JSS 

HVA NATTVERDEN BETYR 
FOR MEG 

 
I forrige nummer av Kirke-
torget ble leserne fortsatt 
utfordret til å si noe om hva 
nattverden betyr for dem. Inn-
legget av Berit Rødseth er det 
eneste som er kommet inn den-
ne gangen, og vi syntes det var 
en fin kommentar til soknepres-
tens betraktninger rundt spørs-
målet verdig/uverdig. Vi tar 
gjerne imot flere innlegg om 
hva nattverden betyr for deg. 

Verdig eller uverdig! 

Vet at det rent teolo-
gisk er noe ulikt syn 
på deler av innholdet, 
men dette er jeg lite 
opptatt av. Helt klart 
er det at det var Jesus 
selv som innstiftet 
nattverden, og net-
topp av den grunn 
opplever jeg plassen 
ved nattverdbordet 
som  et hellig, stille 

sted. Jesus selv er jo 
til stede! Her får jeg 
lagt fra meg alt, spe-
sielt det som tynger 
og er vanskelig. Da 
vet jeg at det er i de 
beste hender, og det 
er en hjelp igjen å 
kunne møte hver-
dagen. 
 
Som alle andre er jeg 

et menneske på både 
godt og vondt, og jeg 
er trygg på at dette å 
gå til nattverd ikke 
har noe å gjøre med 
egen verdighet. En 
må bare selv velge 
om en vil si �ja� til 
dette tilbudet. Så 
enkelt er det! 
 

Berit Rødseth. 

 

Nattverdens betydning for meg 
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Sterk tro på israelsprodukter 
 
Det dufter hjemmebakt, bordet er 
dekket og lysene tent da vi kommer 
inn i den koselige stua til Inger  
Marie Dagsland. Hjemmesalget på 
Amoraz hud- og kroppspleiepro-
dukter er i full gang. Varene er 
oversiktlig satt opp på bord og i 
hylle, og stemningen er koselig, 
nesten litt julestemning, ikke det 
minste julestress over dette salget, 
nei. Vi som har fått invitasjon den-
ne dagen, hilser på hverandre og 
praten går livlig om dette og hint. 
Alle er kommet for å kjøpe noe til 
mann, barn, seg sjøl, venner. 

- Er det bare folk fra Kopervik 
menighet som kjøper disse pro-
duktene? spør vi nysgjerrig.  
- Folk fra hele øya kjenner til at 
jeg selger israelsprodukter, selv 
om jeg bare annonserer i menig-
hetsbladet. Bladet når jo ut til 
alle i Koperviksområdet, og 
dessuten har jeg faktisk holdt på 
i 7 år, smiler Inger Marie. Hun 
er lærer av yrke, har 4 barn i 
alderen 11 til 18 år.   
- Det var da sønnen vår for en 
tid tilbake forbrant seg stygt en 
sommer at jeg ble gjort opp-
merksom på disse produktene. 
Den såkalte Multi-Purpose sal-
ven (populært kalt den 
�grønne�) er flott, jeg smurte 

den på om kvelden, og virkningen 
var umiddelbar og ikke til å tro! Se-
nere leste jeg i avisa om en gutt 
som hadde forbrent seg stygt i an-
siktet og på armen ved et uhell med 
fyrverkeri, og det var snakk om 
hudtransplantasjon. Men etter en 
tids påsmøring av denne salven ble 
huden helt legt. Den er en univer-
salsalve for både insektstikk og 
brannsår, og har endatil vært brukt 
på dyr! Inger Marie blir engasjert 
og forteller ivrig om spesialproduk-
ter mot fotsopp, munnsår, hud som 
flasser og tenåringskviser. 
Og vi som trodde menigheten var 
ditt store engasjement!? Du har jo 
vært med i både søndagsskolen, 

menighetsrådet og kjøkkengjengen 
i Alpha, og er fast tekstleser i kirka? 
- Jeg bruker nok mest tid på menig-
heten, og er glad i gudstjenesten. 
Men dette salget er blitt en hobby 
som gir masse positiv tilbakemel-
ding, fordi så mange får hjelp med 
problemene sine. En skal jo stelle 
godt med seg sjøl, og ikke plages 
med forstyrrende og kanskje smer-
tende kløe og svie, for eksempel. 
Det er ingen motsetning mellom det 
å pleie ens kroppslige velvære og 
det å ta vare på menneskets ånde-
lige behov.  Siden produktene er fra 
området rundt Dødehavet, som 
ligger 400 meter under havets over-
flate, så har urtene derfra bedre 
kvalitet enn tilsvarende urter her 
hjemme. Salter og mineraler er også 
derfra. Spa-produktene har jo vært 
brukt i folkemedisinen i flere tusen 
år, og stadig flere blir oppmerksom-
me på betydningen av å kunne nyt-
tiggjøre seg denne kunnskapen.  
Hyllene tømmes for varer etter 
hvert, og flere kremer og salver er 
nå utsolgt. Men Inger Marie har 
bestillinger inne hele tida, og vente-
tida er ikke lang. Noen prøvetuber 
får gjøre nytten i mellomtida for de 
utålmodige - og til jul blir det sik-
kert mange fornøyde fjes når gave-
ne fra dette julesalget pakkes opp! 
 

AVN 

PÅ BESØK HOS EN AV VÅRE 
ANNONSØRER 

ØNSKER DU Å NÅ UT TIL ALLE HUSSTANDER I KOPERVIK ? 
 

DA ER DET LURT Å ANNONSERE I MENIGHETSBLADET! 
 

ANNONSEPRIS ER KR. 700,- FOR 4 NR., STANDARDSTØRRELSE. 
 

TA KONTAKT MED MENIGHETSKONTORET! 
 

 
 
 
 
 
Israelsk  hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 
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Olga Hansen Kristiansen A/S 
Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

 
 
 
 

Israelsk  hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

 
 
 
 
 
 
 
                                Kopparen, tlf. 52 85 21 20 
                                4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

 

  KARMØY  ELEKTRO- 
  MARKED a/s  TEL 52 85 02 58 

 

      HOVEDGATA 43                                  4250   KOPERVIK 
      INSTALLASJON   -   HVITEVARER    -    BELYSNING 
     AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4250 KOPERVIK 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

Tlf. 52 84 61 60/fax 52 84 61 61 

VI HAR FINE 
SELSKAPSLOKALER 

 
Når det gjelder kopiering - forsøk 

KARMØY INDUSTRI�s 
KOPISENTER 

DU FINNER OSS PÅ BYGNES � TLF. 52 85 66 80 

SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 
PB. 23, 4291 KOPERVIK 

Telefon 52 85 69 00 

Tannteknisk 
Laboratorium 
 
Telefon 52 85 25 66 
R. Amundsensgt. 12 
Postboks 323 

4291 Kopervik 

 

AS Regnskapskontoret Karmøy 
Industriområdet Vea Øst 
4276 Vedavågen, Telefon 52 84 85 70 

Malvin Ferkingstad 
Mobil 971 21 611 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

post@karmtrykk.rl.no 

SUND BARNEKOR MED NY CD 

11. JUNI 2004  ble en merkedag i Sund bedehus sin historie. Da hadde 
nemlig Sund barnekor CD-slepp  med �live� orkester! Bedehuset var 
stappfullt, det ble 16 sanger med variert musikk, mange med solister. Vi 
hadde 4 dyktige musikere med oss, og det var fantastisk kjekt. Vi er �kry� 
av CD-en vår! Og har fått god respons fra fagfolk. Tips til deg som vil gi 
musikk i gave med kvalitet og godt kristent innhold: KJØP EN CD AV 
SUND BARNEKOR! Den selges hos Hillesland, Kopervik, Shell,
Veakrossen, Audio bok/media, Åkra, eller hos lederne: Anne-Lin Ytre-
land (dirigent), Anne Kathrine Austevik (materialforvalter). 

A.-L.Y. 
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   vigde 

 
 

    døde 

 
 
 
 

    døpte 

 

   Kirkelige handlinger 

25. Sept.: Solveig Maria Jensen og 
                        Svein Sjøen 
02. Sept.:  Hilde Gunn Stange og 
                        Jorge Nolasco Villegas 
                                                            (Avaldsnes kirke) 

Kirketorget 11 

22. sept.:  Kristine Edvarda Ytreland 
22. sept.:  Lilly Johannessen 
24. sept.:  Malvin Gilbert Jakobsen 
28. sept.:  Edit Elisabeth Kambo (Åkra kirke) 
06. okt.:    Elisabeth Dagny Lanton 
08. okt.:    Bjørg Agnes Müller 
08. okt.:    Kari Skogland 
15. okt.:    Mikael Hauge (Avaldsnes kirke) 
27. okt.:    Per Ingvar Skår 
03. nov.:   Malene Båsnes 
10. nov.:   Alvhild Harriet Tjøsvoll 
19. nov.:   Anders Dahle 

Søndagssamlinger 
på Senteret 
våren 2005 

 
Søndag 30. januar   - kl. 19.30 
Søndag 27. februar � kl. 19.30 
Søndag 24. april      - kl. 19.30 
Søndag 29. mai       - kl. 19.30 

 

Førjulskonsert 
 
 
Søndag 5. desember kl 19 avholdes 
den tradisjonelle førjulskonserten i 
Kopervik kirke. 
Deltagere i år blir 
Stangaland Brass, 
Kopervik musikkorps, 
Kopervik korforening, 
Kopervik kirkekor og  
skolekoret fra Karmøy folkehøgskole. 
 

Velkommen. 

Hellig-tre-konger fest 
Søndag 2. januar � kl. 18.00 
Taler: Lars Sigurd Tjelle. 

Bedehusmøtene 
våren 2005 

 
Tirsdag 1. februar � Sund Bedehus 
Onsdag 2. februar � Stokkastrand 
                                 Bedehus 
Torsdag 3. februar � Eide Bedehus 
Fredag 4. februar   -  Ungdoms- og 
                                 Alderssenteret 
 
Lovsangskveld m/bønnevandring. 
Søndag 6 februar   -  Ungdoms- og 
                                 Alderssenteret 
 
Møtene starter kl. 19.30 
Taler på møtene: Klaus Muff. 

12. sept.:  Silje Lothe Mælen 
26. sept.:  Markus Kristoffersen Leknes 
26. sept.:  Camilla Vea Larsen 
26. sept.:  Malin Vanvik 
26. sept.:  Emma Therese Storøy 
03. okt.:    Ole Magnus Sevland 
10. okt.:    Sivanett Castillas Kallevik 
10. okt.:    Jonas Våga 
10. okt.:    Antonett Castillas Kallevik 
10. okt.:    Eirik Knutsen Jordal 
10. okt.:    Oskar Einarsen 
16. okt.:    Amalie Dahl Sirevåg 
                                                (Avaldsnes kirke) 
16. okt.:    Mathilde Dahl Sirevåg 
                                                (Avaldsnes kirke) 
24. okt.:    Linnèa Mari Grindhaug 
                               Hellesøy 
24. okt.:    Daniel Dale Bakken 
24. okt.:    Åse Rasmussen 
24. okt.:    Siv Rasmussen 
24. okt.:    Marcus Løberg Olsen  
                               Andreassen 
24. okt.:    Linn Merete Haaland 
24. okt.:    Sebastian Knutsen Pedersen 
                                                (Avaldsnes kirke) 
24. okt.:    Vilde Tvedt Sellevold 
24. okt.:    Ida Cecilie Mæhle 
14. nov.:   Celina Gabrielsen 
14. nov.:   Ruben Mannes 
14. nov.:   Magnus Sørlie 

(forts. fra s 4) 
 
KOPEVIK MENIGHETSRÅD 
RETTER EN STOR TAKK TIL 
BUTIKKENE I KOPERVIK! 
 
Beløpet på 18.000 betyr svært mye 
for mor-barn klinikken i Equador. 
Der er pengene så mye mer verd 
enn her, og Norad støtter dessuten 
opp med et beløp som er mange 
ganger det innsamlede beløpet. Der-
med blir det  svært meningsfyllt å 
gjøre en frivillig innsats. 

AVN 

 

FØRJULSKONSERT 
med barnekoret 
 SHALOM 

 
Søndag 12. des. kl.18.00 

Kopervik Ungdoms- og Alders-Senter 
 

Etter konserten koser vi oss med saft, 
kaffe og pepperkaker. 

 
Velkommen til små og store! 
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Frivillig barnearbeider i Brasil 
Fra barnehjemmet Abrac i Sao Paulo 

Se tekst på side 6 

Barnehjemmet�ligger fint til, men er svært slitt 

Deborah (foran), Kamilla (bak), Alex, Wellington  
og Messias 

 

Fine lekeplasser. 
Barnehjemmet ligger 
helt inn mot jungelen 

Et glimt fra slummen 

En liten gutt og 
moren hans måtte 
komme til oss da 
forholdene hjemme 
ble uholdbare. Vi 
ble gode venner. 

-�Det var spennende å forlate rike overflods Norge, som alle-
rede hadde startet �julemaset�, for å dra til et barnehjem med 
svært dårlig råd. Men, jeg kan med hånden på hjertet si at en 
rikere jul har jeg aldri opplevd.�- (Maren) 
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